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dronning Kassiopeia
og kong Kefevs
Cassiopeia, Cepheus

Persevs
Perseus

Tvillingene
GeminiLille bjørn med polarstjernen

Ursa minor

Karlsvogna / store bjørn 
Ursa major

Løven
Leo

Herkules
Hercules

Stjernebilder
Stjernebilder er stjerner 
som er nær av hverandre 
og som for flere tusen år 
siden ble sett på symbol-
er på dyr, helter og guder. 
Lær deg gjerne stjernetegn og 
historiene bak dem, men bruk også 
egen fantasi: Hva synes du stjer-
nene ser ut som? Kan du finne på 
en historie? 

Herkules og løven
Sønn av sjefsguden Zevs og men-
nesket Alkmene. Zevs kone Hera hat et 
alle barna Zevs fikk med andre dam-
er, og gjorde livet vanskelig for ham. 
Herkules gjorde 12 storverk, det første var å 
kvele løven ved Nemea i Argolis. Løven var et 
grusomt monster som ingen våpen bet på, 
men Herkules klarte å drepe den.

Store bjørn og lille bjørn
Jaktgudinnen Artemis hadde en meget vak-
ker tjener, Kallisto. som hadde lovet å aldri 
gifte seg. Da hun likevel ble gravid med Zevs’ 
barn ble Artemis sinna og forvandlet Kallisto 
til en bjørn. Sønnen Arkas vokste opp som 
menneske. Jegeren Orion prøve å drepe Kal-
listo, men Artemis reddet henne. Arkas, som 
ikke visste at bjørnen var moren hans holdt 
også på å skyte henne, men Zevs forvandlet 
dem begge til stjernebilder i stedet. 

Kassiopeia, 
 Kefevs og 
 Persevs

Dronning Kassiopeia og kong 
 Kefevs i Etiopia, foreldre til den vakre 

Andromeda. Kassiopeia var hovmodig og sa 
hun var vakrere enn havguden Poseidons 
døtre, og han straffet dem ved å lenke An-
dromeda til en klippe. Persevs reddet henne 
og giftet seg med henne. 

Tvillingene Pollux og Kastor
To halvbrødre, mor het Lyda, guden Zevs 
var far til Polydevkes/Pollux, Kastors far var 
menneske. Er bl.a. kjent for å redde sin søster 
Hel ene fra slaveri og for å være mannskap på 
skipet Argo. Da Kastor døde, ga Pollux halve 
udødligheten sin til broren så de fortsatt kun-
ne være sammen – på himmelen. 

Merke 1. Astronomi
Krav 1. Kunne minst 3 stjernebilder og kunne peke ut disse på himmelen

2. Forklare litt om solas betydning for jorda vi lever på
3. Tegne en oppstilling over sol, måne, jorda og noen kjente planeter
4. Forklare hvorfor et stjernetegn har fått sitt navn


